Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 11. júna 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
Neprítomní:
Ďalší prítomní: Slávka Čerpáková Ing., hlavná kontrolórka obce
Anna Makovníková, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2018
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2018
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2018
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl –
december 2019
11. Dotácia z MF SR na opravu a údržbu miestnych komunikácií
12. Realizácia projektu – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.3/2019 a č.4/2019
14. Verejný prísľub
15. Stretnutie Viesok na Slovensku
16. Rekapitulácia uznesení
17. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Marcela Hudecová, Miroslav Husár
Návrhová komisia:
Iveta Orlayová, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar
Zapisovateľka:
Anna Makovníková
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Starostka obce doplnila do programu - bod 16. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Zahájenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Interpelácie
Informácia o plnení uznesení
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2018
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2018
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2018
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl –
december 2019
11. Dotácia z MF SR na opravu a údržbu miestnych komunikácií
12. Realizácia projektu – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.3/2019 a č.4/2019
14. Verejný prísľub
15. Stretnutie Viesok na Slovensku
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce Ing. Makovníková, ktorá
informovala poslancov OZ:
- o splatení úveru vo výške 3750,50 €. Banka na základe tejto úhrady vystavila pre obec
Vieska Kvitanciu / Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 76/005/18,
v ktorej sa uvádza, že poskytnutý úver vo výške 86040,11 € bol spolu s úrokmi
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a poplatkami v celom rozsahu splatený a Banka ku dňu 17.05.2019 neeviduje žiadne
pohľadávky z úverovej zmluvy.
- o správe z administratívnej finančnej kontroly zo dňa 5. júna 2019. Podľa tejto správy
PPA vyhodnotila deklarované výdavky na základe žiadosti o platbu vo výške 6130,07
€ na štúdiu uskutočniteľnosti ako oprávnené. Obci Vieska budú tieto finančné
prostriedky vyplatené a to : zdroj EPFRV ( 75 % ) v sume 4597,55 € a zdroj ŠR
( 25% ) v sume 1532,52 €.
- o podpise zmluvy č. 134633 08U01 z Environmentálnym fondom na ukončenie
výstavby vodovodu v obci Vieska vo výške 29000,00 €.
Informáciu o plnení uznesení predložila aj Anna Makovníková, ktorá informovala poslancov
OZ:
- o priebehu brigády, ktorá sa konala 1. mája 2019 na ihrisku vo Vieske, na tejto brigáde
sa vyčistil priestor klziska , jeho okolie a vykonali sa menšie opravy detských
zariadení na ihrisku. Brigády sa zúčastnilo 27 občanov a 2 deti. Výdavky na
občerstvenie boli vo výške 122,40 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 1 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 76/005/18.
2. Informáciu o správe z administratívnej finančnej kontroly zo dňa 5. júna 2019.
3. Informáciu o podpise zmluvy č. 134633 08U01 z Environmentálnym fondom.
4. Informáciu o priebehu brigády.
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018, ktorú vypracoval
dňa 2.05.2019 Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, predložila poslancom OZ vo Vieske
starostka obce Ing. Makovníková.
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018 bude odoslaná do
RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 2 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2018
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska
za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková predniesla poslancom OZ vo Vieske
stanovisko k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2018 a zároveň odporučila poslancom OZ
schváliť Záverečný účet obce Vieska a celoročné hospodárenie za rok 2018 „ bez výhrad „ .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 3 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2018.
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2018
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing, Anna Makovníková Záverečný účet
obce Vieska za rok 2018. Poslanci OZ vo Vieske podrobne preskúmali Záverečný účet obce
Vieska za rok 2018. Plnenie príjmov za rok 2018 vo výške 246189,43 €, čo je plnenie príjmov
na 84,06 % .
Plnenie výdavkov za rok 2018 vo výške 246059,00 €, čo je plnenie výdavkov 84,49 %.
Prebytok hospodárenia za rok 2018 činí 130,43 €. Obec za rok 2018 vytvorila rezervný fond
vo výške 130,43 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 4 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2018 a celoročné hospodárenie za rok 2018
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 130,43 €
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2018
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing. Anna Makovníková Individuálnu
výročnú správu obce Vieska za rok 2018. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok
2018 bola prerokovaná po jednotlivých bodoch.
Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2018 bude odoslaná do RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 5 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2018
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Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na
obdobie júl – december 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december
2019 predložila poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 6/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december 2019
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 11. Dotácia z MF SR na opravu a údržbu miestnych komunikácií
Poslancom OZ vo Vieske predložila Anna Makovníková, pracovníčka obecného úradu,
oznámenie o poskytnutí dotácie z MF SR na akciu „ Oprava a údržba miestnych komunikácií„
na bežné výdavky. V súlade s § 4 výnosu je príjemca dotácie - obec Vieska, povinná podieľať
sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 10 % z celkových výdavkov t. j.
1050,00 €.
Starostka obce dala vypracovať Rozpočet na opravu miestnych komunikácií. Oprava
miestnych komunikácií je rozdelená do 3 objektov a to ulica hlavná, ulica jednosmerná
a most. Celkové náklady na opravu miestnych komunikácií činia sumu 24.901,08 €. Táto
suma pozostáva z opravy miestnej komunikácie na hlavnej ulici v sume 11.702,00 €, z opravy
miestnej komunikácie na jednosmernej ulici v sume 8.105,76 € a z obnovy krytu mosta
v sume 5.093,32 €.
Poslanci OZ vo Vieske rozhodli, že sa v roku 2019 opravia miestne komunikácie na ulici
hlavnej a jednosmernej. Celkové náklady na opravu 19.807,76 €. Poslanci OZ vo Vieske
rozhodli, že sa oprava miestnej komunikácie na hlavnej ulici bude financovať z dotácie MF
SR vo výške 10.500,00 € a 10 % spolufinancovanie v sume 1202,00 € a náklady na opravu
miestnej komunikácie v jednosmernej ulici v sume 8.105,76 € budú financované z úveru
( 9307,76 € ).
Dodávateľ stavby : Opravy miestnych komunikácií v obci Vieska bude vybraný verejným
obstarávaním.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 7 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
opravu miestnych komunikácií v obci Vieska na ulici hlavnej a jednosmernej
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
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proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
K bodu 12.
Realizácia projektu – Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske o aktivitách
projektu Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Mikroregiónu obcí strehovskej doliny. Kompostéry sú uložené v obci Pôtor, kde čakajú na
fyzickú kontrolu pracovníkom MŽP. Po kontrole, obec Vieska zabezpečí dovoz kompostérov
v počte 61 kusov, ktoré následne rozdá občanom na základe Preberacieho protokolu
o odovzdaní a prevzatí záhradného kompostéra, podľa veľkostí, ktoré boli určené na základe
výmerov pozemkov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 8 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
informáciu o aktivitách projektu Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 3/2019 a č. 4/2019
Starostka obce predložila poslancom:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 111 v sume 10508,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 312 001,
v sume 10500,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 312 012 3,
v sume
8,00 €
zdroj : 41 v sume 690,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 001 1,
v sume
55,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 001 2,
v sume
604,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 3,
v sume
72,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 243,
v sume
19,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 002 1,
v sume - 60,00 €
Príjmy v celkovej sume 11.198,00 €
VÝDAVKY
zdroj 111, v celkovej sume 10508,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

625 002,
625 003,
625 007,
631 001,

v sume
v sume
v sume
v sume

10,00 €
1,00 €
4,00 €
3,00 €
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zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zdroj 41, v celkovej sume 690,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

637 007,
637 026,
635 006,
632 001,
635 006,

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

10,00 €
6,00 €
10500,00 €
- 13,00 €
- 13,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

637 035,
632 002,
631 001,
633 006 1,
633 016,
637 001,
637 004,
635 006,

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

50,00 €
91,00 €
250,00 €
550,00 €
149,00 €
150,00 €
- 300,00 €
- 250,00 €

Výdavky v celkovej sume 11.198,00 €
2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 1527,00 € - bežné príjmy
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 012,
v sume
1527,00 €
zdroj : 45 v sume 29000,00 € - kapitálové príjmy
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 002,
v sume 29000,00 €
Príjmy v celkovej sume 30.527,00 €
VÝDAVKY
zdroj : 41 v sume 1527,00 € - kapitálové výdavky
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 001,
zdroj : 45 v sume 29000,00 € - kapitálové výdavky
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 001,

v sume

1527,00 €

v sume

29000,00 €

Výdavky v celkovej sume 30.527,00 €
návrh na rozpočtové opatrenie - povolené prekročenie výdavkov viazané na príjmy
z čerpania rezervného fondu
zdroj : 46
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 454 001 v sume
3750,50 €
v celkovej sume 3750,50 €
zdroj : 46
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 821 005 , v sume
v celkovej sume 3750,50 €

3750,50 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 9 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 /2019
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povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 10508,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 10508,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 690,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 690,00 €

b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1527,00 €, bežné príjmy
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1527,00 €, kapitálové výdavky
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 45, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 29000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 29000,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46
zvýšenie príjmov v celkovej sume 3750,50 €,
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 3750,50 €
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 14. Verejný prísľub
Pracovníčka Obecného úradu, Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske
o Verejnom prísľube, ktorý vydal TERMAL DS, v ktorom sa zaväzuje poskytnúť benefity
všetkým občanom obce Vieska, ktorí sa preukážu platnou kartou obce. Benefity pre občanov :
1. celodenný vstup na KUPKO Aquatermal za 2,00 €,
2. 20 % zľava na všetky časovo obmedzené vstupy na KUPKO Aquatermal.
Občanom obce Vieska sa vyrobia Karty obce Vieska na rok 2019 podľa Zásad vydávania
a používania Karty obce Vieska zo dňa 30.05.2013
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 10 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Verejný prísľub TERMALu DS pre občanov obce Vieska na rok 2019
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 15. Stretnutie Viesok na Slovensku
Pracovníčka Obecného úradu, Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske
o zverejnení oznamu o prihlásení sa na Stretnutie Viesok na Slovensku. Na Stretnutie Viesok
na Slovensku, ktoré sa bude konať 22. júna 2019 vo Vieske okres Dunajská Streda sa
prihlásilo 23 občanov. 16 občanov z našej obce pôjde autobusom spolu s občanmi
z Gregorovej Viesky. Ostatní prihlásení pôjdu vlastnými motorovými vozidlami. Obec
objednala 28 tričiek modrej farby pre účastníkov stretnutia a tiež ako darčeky. Obec zakúpila
upomienkový predmet a darčekový kôš pre starostu usporiadateľskej obce.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 11 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Účasť na stretnutí Viesok v obci Vieska okres Dunajská Streda dňa 22.06.2019
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 16. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obecného úradu, Anna Makovníková, ktorá
informovala poslancov OZ, že majiteľka bytu Ľubica Matúšková predáva jednoizbový byt č.
5 na prvom poschodí v bytovom dome č. 39 za 2.500,00 €. Starostka obce Ing. Anna
Makovníková navrhla poslancom OZ, odkúpiť tento byt, aby sa mohol sčasti ovplyvniť
poriadok a verejný poriadok v bytovom dome a tiež v obci.
Poslanci OZ vo Vieske schválili odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníčky Ľubici Matúškovej
ako je uvedené v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Vieska:
- na LV č. 234 ako jednoizbový byt č. 5 na 1. poschodí bytového domu č. súpisné
39 stojaceho na pozemku Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti ,
- na LV č. 234 ako spoluvlastnícky podiel 42/344-ín k celku na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu č. súpisné 39 stojaceho na pozemku
Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti.
Za dohodnutú kúpnu cenu 2.500,00 €, náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti bude hradiť
obec Vieska.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 12 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníčky Ľubici Matúškovej ako je uvedené v katastri
nehnuteľností pre katastrálne územie Vieska:
- na LV č. 234 ako jednoizbový byt č. 5 na 1. poschodí bytového domu č. súpisné
39 stojaceho na pozemku Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti ,
- na LV č. 234 ako spoluvlastnícky podiel 42/344-ín k celku na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu č. súpisné 39 stojaceho na pozemku
Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti.
Za dohodnutú kúpnu cenu 2.500,00 €, náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti bude hradiť
obec Vieska.
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 17. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 4 - 1 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o ukončení platnosti Zmluvy o úvere č. 76/005/18.
2. Informáciu o správe z administratívnej finančnej kontroly zo dňa 5. júna 2019.
3. Informáciu o podpise zmluvy č. 134633 08U01 z Environmentálnym fondom.
4. Informáciu o priebehu brigády.
Uznesenie č. 4 - 2 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2018
Uznesenie č. 4 - 3 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2018.
Uznesenie č. 4 - 4 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2018 a celoročné hospodárenie za rok 2018
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 130,43 €
Uznesenie č. 4 - 5 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2018
Uznesenie č. 4 - 6/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december 2019
Uznesenie č. 4 - 7/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
opravu miestnych komunikácií v obci Vieska na ulici hlavnej a jednosmernej
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Uznesenie č. 4 - 8 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
informáciu o aktivitách projektu Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov Mikroregiónu obcí strehovskej doliny
Uznesenie č. 4 - 9 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 10508,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 10508,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 690,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 690,00 €
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1527,00 €, bežné príjmy
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1527,00 €, kapitálové výdavky
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 45, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 29000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 29000,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46
zvýšenie príjmov v celkovej sume 3750,50 €,
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 3750,50 €

Uznesenie č. 4 - 10 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Verejný prísľub TERMALu DS pre občanov obce Vieska na rok 2019
Uznesenie č. 4 - 11 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Účasť na stretnutí Viesok v obci Vieska okres Dunajská Streda dňa 22.06.2019
Uznesenie č. 4 - 12 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníčky Ľubici Matúškovej ako je uvedené v katastri
nehnuteľností pre katastrálne územie Vieska:
- na LV č. 234 ako jednoizbový byt č. 5 na 1. poschodí bytového domu č. súpisné
39 stojaceho na pozemku Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti ,
- na LV č. 234 ako spoluvlastnícky podiel 42/344-ín k celku na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu č. súpisné 39 stojaceho na pozemku
Parcela C KN č. 45/5 pod B 5 v celosti.
Za dohodnutú kúpnu cenu 2.500,00 €, náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti bude hradiť
obec Vieska.
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K bodu 18. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 4. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23.00 hod.

Zapísala : Ing. Anna Makovníková

.....................................................

........................................................
Ing. Anna Makovníková
starostka obce

Overovatelia:
Marcela Hudecová
....................................................

Miroslav Husár
........................................
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